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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Ke kontextu práce: Veronika byla nejaktivnějším organizátorem studentského 
etnomuzikologického výzkumu na Slovácku, který jsme před lety podnikali. Oceňovala jsem, 
jak snadno hledá respondenty a navazuje s nimi kontakty. Nevěděla jsem, že výzkum (tehdy 
započatý a dovršený touto prací) je pro ni jako rodačku z Moravy do jisté míry hledáním 
odpovědí na vlastní otázky. Otázky po tom, jak se má popasovat s tím, kdo je (s vlastní 
„identitou“) ten/ta, kdo třeba procestoval/a svět a jeho dnešní podoba – i ta hudební – mu/jí 
vyhovuje, a kdo se zároveň nechce tak úplně odříznout od předchozích generací. Podobné 
otázky jsou v základě této práce. 

Ta je zřejmě v době čtení posudku podrobněji představena. Sestává z důkladné teoretické 
části, následujících dvou analytických kapitol, věnujících se dvěma v některých rysech 
podobným hudebním  skupinám, zde označovaných jako interpreti alternativního folklóru, a 
ze závěrečné interpretační kapitoly. Kromě soupisu zdrojů doplňují práci i další přílohy: 
obrázky vizuální prezentace hudebníků, písňové texty apod. Jde tedy o standartní strukturu 
standartní hudebně-antropologické práce, která si zaslouží být uznána jako kvalifikační práce 
pro získání magisterského titulu. 

Následuje několik podrobnějších poznámek, z nichž některé mohou sloužit jako východisko 
rozpravy při obhajobě.  

V teoretické části vytvořila Veronika poměrně komplexní perspektivu, z níž lze na zkoumané 
fenomény pozorovat. Základem je hudební svět muzikantů a posluchačů i „jejich“ hudby. (Je 
škoda, že se k tomuto klíčovému konceptu nevrací i v závěru.) Jejich (nejen) hudební 
produkce, v mnoha dimenzích odkazujících k slováckému folklóru, zkoumá z perspektivy 
konceptů revivalu a retra. Z každého z nich lze uplatnit některý aspekt. Jako klíčová hodnota 
pro obyvatele onoho světa se jeví autenticita a jako klíčový prvek, s nímž hudebníci pracují (a 
posluchači oceňují), se ukazuje stereotyp. Veronika přitom správně zdůrazňuje, že to je 
„soubor myšlenek a představ, které ovlivňují naše očekávání“, nicméně občas si ve 
formulacích splete ony představy se samotným předmětem, jehož se týkají. (Např. na s. 70 
píše o rekontextualizaci stereotypů, podobně i v abstraktu.)  

Není mi jasné, k čemu slouží v teoretické části (s. 14) pasáže z Tyllnerovy knihy o tradiční 
hudbě (2010): samy o sobě jsou matoucí (např. tvrzení, že „tradiční“ je synonymem pro 
„lidovou“), a navíc s nimi autorka dál nepracuje. Naopak by se pro detailnější prokreslení 
hodil třeba – v souvislosti s punkerskými 12:piet - koncept sub/- resp. kontrakultury (např. 
v pojetí Hebdigeově), který by snadno objasnil nejen jejich vulgarity, ale hlavně vnesení 
chaosu do zažitého způsobu označování a komunikace. (Sama se s tím snaží klopotně a ne 
příliš přesvědčivě vypořádat při objasňování některých textů.)  Takové prokreslování 
perspektivy by ovšem mohlo jít donekonečna. 



Analytické kapitoly obsahují klasické etnomuzikologické „disciplíny“: popis události, ukázky 
textů, vizuální prezentace a rozhovory s hudebníky i posluchači. Také celkem klasicky (v 
případě adeptů etnomuzikologie) není příliš pozornosti věnováno hudbě. U hip-hopové 
skupiny PSCrew je to víceméně pochopitelné, ale u punkerů 12:piet by aspoň základní 
hudební transkripce byla ku prospěchu. Poměrně značně postrádám analýzu jejich 
videoprezentací. 

Dvě poslední poznámky: v podtitulu práce je oblíbený výraz antropologů „vyjednávání“. 
V celém textu jsem ovšem nenašla nic, co by tento dynamický fenomén prezentovalo. Kde se 
ukazuje, jak jedna strana chce to a druhá ono, a z téhle interakce vzniká výsledná podoba? 
Pojem „konstruování“ by byl mnohem případnější. 

A:  výzkum probíhal s různou intenzitou prakticky 9 let (od r. 2009). Nikde ovšem není 
reflektována diachronicita. Víme něco o tom, jak se vyvíjely názory hudebníků, jak jejich 
hudba a jak publikum? Jak to koresponduje s proměňující se společenskou situací? 

Doře rozumím tomu, že je to poněkud nad síly studentky, navíc na mateřské dovolené, 
nicméně je potřeba na tuto skutečnost přinejmenším upozornit. 

 

Jak ovšem řečeno dříve, práce si podle mého názoru zaslouží být obhájena. K tomu ji 
doporučuji a hodnotím ji mezi jedničkou a dvojkou. 
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